
 

На основу члана 39.  и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана  87. Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број  4/17), Скупштина општине Градишка  на сједници 
одржаној 22.02.2019. године,  д о н и ј е л а   је 
 

 

 

ОДЛУКУ 
о прихватању улагања привредног друштва ИЕЕ д.о.о. Бања Лука РЈ Градишка у 
комуналне објекте и уређаје КП „Топлана“ а.д. Градишка по уговору број: 02-022-

164/13 од 11.10.2013. године  
 

 

I 

 

Скупштина општине Градишка прихвата улагање привредног друштва ИЕЕ д.о.о. 
Бања Лука РЈ Градишка у комуналне објекте и уређаје КП „Топлана“ а.д. Градишка по 
уговору број: 02-022-164/13 од 11.10.2013. године.  
 

 
II 

 

Улагање привредног друштва ИЕЕ д.о.о. Бања Лука РЈ Градишка у комуналне 
објекте и уређаје КП „Топлана“ а.д. Градишка по уговору број: 02-022-164/13 од 
11.10.2013. године је у укупном износу од 2.886.107,44 КМ. 
 
 

III 

 

Прилог овој одлуци је Извјештај о улагањима израђен од стране овлашћеног 
привредног друштва „Келвис ДС“ д.о.о. Лакташи и Записник Комисије за утврђивање 
улагања од 06. 02. 2019. године. 
 

IV 

 

За извршење ове одлуке задужују се Начелник општине и в.д. директора КП 
„Топлана“ а.д. Градишка. 
 

V 

 

Одлука ступа на снагу  даном доношења, а  биће објављена  у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 

 
Број: 01-022-89/19 
Датум: 22.02.2019. године 
Градишка 
                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                                              Миленко Павловић 
 

 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење  наведене одлуке  прописан је чланом  39. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)     и чланом  
87. Статута општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“,  број 4/17). 
 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

Чланом 12. Уговора о повјеравању обављања комуналне дјелатности производње и 
испоруке топлотне енергије и давање на коришћење комуналних објеката и уређаја 
број: 02-022-164/13 закљученог дана 11. октобра 2013. године између Општине 
Градишка и ИЕЕ д.о.о. Бања Лука уз јемство од стране  ЕЛНОС БЛ д.о.о. Бања Лука, 
који гарантује финсирање инвестиције, прописано је да ће ИЕЕ Бања Лука вршити 
изградњу нове мреже, реконструкцију и поправку инфраструктуре даљинског гријања 
у складу са његовим потребама, те да по том основу у прве три године уложи у 
комуналне објекте и уређаје минимално 2.200.000,00 КМ, а до краја уговореног 
периода (15 година) још минимално 900.000,00 КМ.  
 
Извјештај о улагањима израђен је од стране Келвис ДС, Друштва за пружање 
рачуноводствених услуга, пословно савјетовање и конслатинг из Лакташа и на 
основу процјене  улагања по фер вриједности утврђене од стране овлашћеног 
судског вјештака машинске струке, дипломираног инжењера машинства Рајка 
Глишића, за машински дио, и процјене овлашћеног судског вјештака  грађевинске 
струке, дипломираног инжењера грађевинарства Драгана Драгосављевића, за 
грађевински дио улагања. 
 
Рјешењем Начелника општине број: 02-111-264/18 од 24. децембра 2018. године 
именована је петочлана Комисија  за пријем улагања. Комисија је  увидом у 
документацију и објекте и уређаје на лицу мјеста, утврдила реализацију  члана  12. 
наведеног уговора.  О извршеној реализацији Уговора Комисија је израдила записник  
који је у прилогу ове одлуке. 
 
На основу наведеног утврђено је да је Приврдно друштво ИЕЕ д.о.о. Бања Лука у 
року извршило наведени уговор у износу од 2.886.107,44 КМ  и да је у току 
реализација и преосталог дијела уговора.  
 

 
ПРИЈЕДЛОГ 

 

Предлаже се Скупштини општине Градишка да усвоји  наведену одлуку у 
предложеном тексту. 


